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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

1. Με την υπό στοιχεία Φ.4831/2022/0007646/ 
01-12-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύ θυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 
8 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, 
Α’ 217), γίνεται δεκτή η από 28-12-2021 αίτηση πολιτο-
γράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΑΜΠΡΑΧΑΜΙΑΝ Όνομα ΓΚΕΝΑΝΤΙ Όν. πα-

τρός ΓΚΑΓΚΙΚ, γεν. 03-01-1983 στην ΑΡΜΕΝΙΑ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.5452/2022/0006736/ 
01-12-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύ θυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 
8 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, 
Α’ 217), γίνεται δεκτή η από 04-12-2019 αίτηση πολιτο-
γράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΝΕΡΣΕΣΟΒ Όνομα ΓΚΙΟΡΓΚΙ Όν. πατρός 
ΓΚΡΙΓΚΟΡΙ, γεν. 03-11-1971 στην ΓΕΩΡΓΙΑ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ

Ι

(2)
Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

1. Με την υπό στοιχεία Φ.3042/2022/0007089/ 
09-12-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύ θυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 
8 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, 
Α’ 217),γίνεται δεκτή η από 04-12-2020 αίτηση πολιτο-
γράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΑΝΟΥΚΙΑΝ Όνομα ΑΝΝΑ Όν. πατρός 
ΑΡΑΜ, γεν. 15-08-1992 στην ΑΡΜΕΝΙΑ, για την απόκτη-
ση της ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.3728/2022/0007805/ 
12-12-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύ θυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 
8 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, 
Α’ 217), γίνεται δεκτή η από 01-03-2021 αίτηση πολιτο-
γράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΑΚΟΜΠΙΑΝ Όνομα ΚΡΙΣΤΙΝΑ Όν. πατρός 
ΑΡΜΕΝ, γεν. 07-09-1987 στην ΑΡΜΕΝΙΑ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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3. Με την υπό στοιχεία Φ.5166/2022/0007127/ 
01-12-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύ θυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 
8 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, 
Α’ 217), γίνεται δεκτή η από 27-06-2022 αίτηση πολιτο-
γράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΚΟΥΖΝΕΤΣΟΒΑ Όνομα ΝΑΤΑΛΙΑ Όν. πατρός 
ΜΙΧΑΗΛ, γεν. 08-02-1977 στην ΓΕΩΡΓΙΑ, για την απόκτη-
ση της ελληνικής ιθαγένειας.

4. Με την υπό στοιχεία Φ.5259/2022/0007211/ 
12-12-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύ θυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 
8 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, 
Α’ 217),γίνεται δεκτή η από 30-06-2015 αίτηση πολιτο-
γράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΝΙΝΑ Όνομα ΙΛΕΑΝΑ Όν. πατρός ΜΑΡΙΑΝ, 
γεν. 04-11-1965 στην ΡΟΥΜΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

5. Με την υπό στοιχεία Φ.5446/2022/0007097/ 
01-12-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύ θυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 
8 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, 
Α’ 217), γίνεται δεκτή η από 20-11-2019 αίτηση πολιτο-
γράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΒΕΛΙΤΣΚΙΝΑ Όνομα ΛΙΛΙΓΙΑ Όν. πατρός 
ΓΡΗΓΟΡΙ, γεν. 08-09-1976 στην ΟΥΚΡΑΝΙΑ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

6. Με την υπό στοιχεία Φ.5454/2022/0006737/ 
16-12-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύ θυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 
8 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, 
Α’ 217),γίνεται δεκτή η από 04-12-2019 αίτηση πολιτο-
γράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΝΕΡΣΕΣΟΒΑ Όνομα ΜΑΝΤΛΕΝΑ Όν. πατρός 
ΡΟΥΜΠΕΝ, γεν. 02-02-1975 στην ΓΕΩΡΓΙΑ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

7. Με την υπό στοιχεία Φ.5468/2022/0007091/ 
12-12-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύ θυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 
8 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, 
Α’ 217),γίνεται δεκτή η από 02-10-2020 αίτηση πολιτο-
γράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΛΑΡΤΙ Όνομα ΕΝΤΕΛΑ Όν. πατρός ΛΟΥΦΤΑΡ, 
γεν. 13-01-1978 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

Η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ

Ι

(3)
Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

1. Με την υπό στοιχεία Φ.4862/2022/0007612/ 
16-12-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-

εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 
8 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, 
Α’ 217), γίνεται δεκτή η από 21-01-2022 αίτηση πολιτο-
γράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΣΟΝΑΫ Όνομα ΙΣΜΑΗΛ Όν. πατρός 
ΜΕΒΛΟΥΤ, γεν. 01-11-1981 στην ΤΟΥΡΚΙΑ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.5401/2022/0008096/ 
15-12-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύ θυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρ-
θρων 7 και 8 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας 
(ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται δεκτή η από 06-12-2018 
αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής 
υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΠΕΤΡΟ Όνομα ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ Όν. πατρός 
ΣΠΥΡΟ, γεν. 23-04-1966 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ

Ι

(4)
Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

1. Με την υπό στοιχεία Φ.5228/2022/0007178/ 
16-12-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύ θυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 
του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, (ν. 3284/2004, Α’ 217)
γίνεται δεκτή η από 06-02-2018 αίτηση πολιτογράφησης 
της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΤΑΝΔΙΛΙΑΝ Όνομα ΑΝΟΥΣ Όν. πατρός ΟΒΙΚ, 
γεν. 29-02-1968 στην ΑΡΜΕΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.5255/2022/0007545/ 
12-12-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύ θυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 
του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, (ν. 3284/2004, Α’ 217), 
γίνεται δεκτή η από 18-11-2014 αίτηση πολιτογράφησης 
του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΚΟΡΟΤΣΙ Όνομα ΕΡΜΑΛ Όν. πατρός 
ΧΕΚΟΥΡΑΝ, γεν. 09-07-1985 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ

Ι

(5)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κώδικα της Ελληνικής Ιθα-

γένειας (Κ.Ε.Ι.).

1. Με την υπό στοιχεία Φ.2752/2022/0001397/ 
11-01-2023 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύ-
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θυνσης Ιθαγένειας Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας, του 
Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
την παρ. 5α του άρθρου 1Β του Κώδικα της Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217) γίνεται δεκτή η από 
09-12-2022 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδα-
πού, η οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση του 21ου 
έτους της ηλικίας του, με στοιχεία: (επώνυμο) ΤΣΕΚΑ 
(όνομα) ΠΑΝΤΕΛΗΣ (πατρώνυμο) ΜΕΝΤΑΡ, που γεννή-
θηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 13-07-2002 και κατοικεί στον 
Δήμο ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανή-
λικος επιτυχώς την παρακολούθηση έξι τάξεων δευ-
τεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην 
Ελλάδα την 30-06-2020, σύμφωνα με την υπό στοιχεία 
Φ.20/4/7452/06-12-2022 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Στερεάς Ελλάδας.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.2761/2022/0001460/ 
11-01-2023 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας, του Υπουργείου 
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 5β 
του άρθρου 1Β του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας 
(ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται δεκτή η από 28-12-2022 
δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, με στοι-
χεία: (επώνυμο) ΒΑΛΤΕΡΙ (όνομα) ΜΑΡΙΑ (πατρώνυμο) 
ΑΛΜΠΑΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 22-01-2003 
και κατοικεί στον Δήμο ΤΑΝΑΓΡΑΣ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως 
ενήλικη, αλλά πριν τη συμπλήρωση του 23ου έτους της 
ηλικίας της, επιτυχώς την παρακολούθηση έξι τάξεων 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην 
Ελλάδα την 30-06-2021, σύμφωνα με την υπό στοιχεία 
Φ.20.4/7708 /14-12-2022 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Στερεάς Ελλάδας.

 Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης  

 ΟΛΓΑ ΚΑΟΥΝΑ

Ι

(6)
Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

1. Με την υπό στοιχεία Φ.24366/2022/0001450/ 
28-12-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 
8 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, 
Α’ 217), γίνεται δεκτή η από 21-11-2022 αίτηση πολιτο-
γράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΚΑΜΠΕΡΑΪ Όνομα ΑΡΜΠΕΝ Όν. πατρός 
ΚΑΤΣΑΝΤΟΝ, γεν. 25-08-1990 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.24368/2022/0001447/ 
28-12-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρ-
θρων 7 και 8 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας 
(ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται δεκτή η από 21-11-2022 

αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού 
υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΠΑΪΡΑΜΙ Όνομα ΜΠΛΕΡΙΜ Όν. πατρός 
ΡΟΥΣΑΝ, γεν. 04-02-1975 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ

Ι

(7)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κώδικα της Ελληνικής Ιθα-

γένειας (Κ.Ε.Ι.).

Με την υπό στοιχεία Φ.18054/2022/0001542/ 
04-01-2023 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 2 
του ν. 4332/2015 (Α’ 76) σε συνδυασμό με την παρ. 1 
του άρθρου 1Α του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας 
(ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται δεκτή η από 16-01-2019 
δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία 
(όνομα) ΟΡΕΣΤΗ (επώνυμο) ΝΤΕΜΙΡΑΪ (πατρώνυμο) 
ΧΡΗΣΤΟ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 14-08-2008 
και κατοικεί στον Δήμο ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενε-
γράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και 
εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχο-
λείο, ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη χώρα από 
τις 23-06-2004 και κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς 
διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΤΕΜΙΡΑΪ (DEMIRAJ) (κύριο όνο-

μα) ΧΡΗΣΤΟ (KRISTO).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΤΕΜΙΡΑΪ (DEMIRAJ) (κύριο όνο-

μα) ΧΡΙΣΤΙΝΑ (KRISTINA).

Με εντολή Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης 
Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΥ

Ι

(8)
Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών.

Με την υπό στοιχεία Φ.18465/2022/0001496/ 
05-01-2023 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύ θυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ-
θρου 23 του ν. 3838/2010 (Α’ 49) γίνεται δεκτή η από 
11-12-2020 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας της ομογενούς αλλοδαπής 
υπό στοιχεία: ΒΟΓΛΗ (VOGLI) ΒΟΪΤΑΝΑ (VOJTANA) ον. 
πατρός ΣΠΥΡΟΣ (SPIRO), κατόχου του Ειδικού Δελ-
τίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) υπό στοιχεία 
A468749, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 01-08-
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1972 και κατοικεί στον Δήμο ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 
KAI ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ.

Με εντολή Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης 
Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΥ

Ι

(9)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κώδικα της Ελληνικής Ιθα-

γένειας (Κ.Ε.Ι.).

1. Με την υπό στοιχεία Φ.6663/2022/0001888/ 
11-01-2023 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, 
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με την παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα της Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται δεκτή η από 
16-11-2022 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού 
με στοιχεία (όνομα) ΑΓΓΕΛΟΣ (επώνυμο) ΑΧΜΕΤΑΗ (πα-
τρώνυμο) ΛΕΟΝΑΡΝΤΙ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 30-03-2007 και κατοικεί στον Δήμο ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - 
ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολού-
θηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-
2022, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 6020/19-10-2022 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.6666/2022/0001929/ 
11-01-2023 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, 
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με την παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα της Ελληνι-
κής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται δεκτή η 
από 23-11-2022 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλο-
δαπού με στοιχεία (όνομα) ΑΝΤΟΝΙΟ (επώνυμο) ΡΙΖΑΪ 
(πατρώνυμο) ΜΠΕΧΑΡ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ 

την 19-09-2007 και κατοικεί στον Δήμο ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι 
έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα 
τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευ-
σης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2022, 
σύμφωνα με την υπ’ αρ. 8109/14-11-2022 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου.

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΥ

Ι

(10)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κώδικα της Ελληνικής Ιθα-

γένειας (Κ.Ε.Ι.).

Με την υπό στοιχεία Φ.6668/2022/0001931/11-01-2023 
απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Ιθαγέ-
νειας Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, του 
Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
την παρ. 5β του άρθρου 1Β του Κώδικα της Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται δεκτή η από 
25-11-2022 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, 
με στοιχεία: (επώνυμο) ΚΑΝΤΡΙΟΥ (όνομα) ΒΕΝΕΡΑ (πα-
τρώνυμο) ΑΛΤΙΝ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 31-
12-1999 και κατοικεί στον Δήμο ΒΕΛΟΥ - ΒΟΧΑΣ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει 
ολοκληρώσει ως ενήλικη, αλλά πριν τη συμπλήρωση του 
23ου έτους της ηλικίας της, επιτυχώς την παρακολούθη-
ση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2022, σύμφωνα με την 
υπ’ αρ. 7800/01-11-2022 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Πελοποννήσου.

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΥ
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